
Szűrők által homályosan: 1. rész – a tanítás-szűrő (Milt Rodriguez írása.) 

 

Tizennyolc éves voltam, amikor kiderült, hogy a szürkehályog egy ritka fajtája van mindkét szememen. 

Ha valaki nem tudná, a szürkehályog a szemlencse elhomályosodása, amely végül akár vaksághoz is 

vezethet. Két okból volt ez nagyon különös: az egyik, hogy nagyon fiatal voltam még ahhoz, hogy 

egyáltalán bármilyen szürkehályogot is kapjak, a másik, hogy ez a betegség olyan ritka fajtája volt, 

amelyet általában csak akkor kap valaki, ha villámcsapás érte! Az orvosom úgy döntött, várjunk a 

műtéttel, amíg idősebb nem leszek, mert akkor a szem állapota ideálisabb a beavatkozáshoz. 

Harmincöt éves koromig vártunk tehát, s közben annyira elhomályosodott a szemem, hogy sötétben 

már nem is volt szabad vezetnem. Amikor az egyik szememen végre elvégezték a műtétet, ég és föld 

volt a különbség. Fogalmam sem volt róla, mennyire elhomályosult a két szemlencsém, és most össze 

tudtam hasonlítani a műtött szemet azzal, amelyiken még rajta volt a hályog. 

Elnézést kérek a magánjellegű történetért, de valamire rá szeretnék mutatni vele. Amikor akadályozza 

a látásunkat egy fokozatosan növekvő valami, észre sem vesszük, hogy ott van! Mindannyiunknak van 

ilyen látásakadályozó szűrője, amelyek megakadályozzák, hogy tisztán lássuk az Urat. Ez valós 

probléma akkor, amikor Maga az Úr akar lenni számunkra minden dolgunkban a Minden 

mindenekben. Ezek a „szűrők” megakadályozzák, hogy a Maga teljességében lássuk Őt. Hadd 

magyarázzam el egy újszövetségi példával, milyen is lehet egy ilyen szűrő. 

Példa a Szentírásból 

Betániában vagyunk, egy kis faluban, Jeruzsálemtől mindössze néhány kilométerre. Lázár, Jézus egyik 

legjobb barátja meghalt, és a két testvére, Mária és Márta (és a többi falubeli) teljesen magán kívül 

van. Jézus végre megérkezik hozzájuk, négy nappal Lázár halála után. A János 11,20-27-ben olvashatjuk 

ezt a feljegyzést. Márta odamegy Jézushoz, és azt mondja neki, hogy ha itt lett volna, nem halt volna 

meg a testvére. Jézus azt feleli neki, hogy a testvére fel fog támadni. Hogyan reagál Márta? Idézni kezdi 

az egyik rabbinikus tanítást a feltámadásról. „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó 

napon.” Jézus ekkor valami hihetetlent mond: „Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, 

ha meghal is, él; És aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt?” 

Márta válasza igen sokatmondó: "Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek 

el kell jönnie a világba." Természetesen Jézus nem ezt kérdezte tőle. Azt kérdezte, hogy ő maga hiszi-

e, hogy Ő a feltámadás és az élet. Márta azonban nem tudta Jézust úgy látni, mint aki számára a 

feltámadás és az élet, mert a Vele kapcsolatos látását akadályozták a tanítások, amelyekben részesült. 

Ott állt előtte Maga a Feltámadás és az Élet, és nem volt képes meglátni a tanítások miatt! Ilyen nagy 

a szűrő ereje. 

A tanítások miatti fogyatékos látásunk 

Közülünk vajon hányan nem láttuk meg Krisztust még nagyobb teljességben az ilyen szűrők sötétítése 

miatt? Nem azt mondom, hogy minden tanítás rossz vagy romboló hatású. A baj az, amit csinálunk 

velük. Sajnos a vallásos természetünk arra hajlik, hogy letáborozzunk és lecövekeljünk annál, amit már 

tudunk és megtapasztaltunk Krisztussal kapcsolatban. Isten mégis azt akarja, hogy magasabbra és még 

mélyebbre jussunk Urunk megismerésében. Hiszen Ő dicsőséges Úr, akinek nincsenek határai, és 

akinek gazdagsága kimeríthetetlen és kikutathatatlan! 

Más is van még azonban, mert könnyen kerülhet maga a tanítás a középpontba az Úr helyett. A 

kolossébeliekhez írt levelének első részében Pál azt mondja nekünk, hogy Isten célja az, hogy Krisztus 

MAGA kerüljön az első helyre mindenben. Nem csak a Róla szóló tanítások, hanem a személy maga. A 



keresztények mégis szeretnek minden másra figyelni, mint Krisztus személyére. Amikor ez 

megtörténik, máris ott a szűrőnk. 

Márta a feltámadásról szóló tanításokra és a Krisztusról szóló messiási próféciákra figyelt, Az pedig, 

AKI MAGA a feltámadás és az élet, ott állt előtte, és nem vette észre! 

Úr Jézus, add, hogy teljesen Hozzád forduljunk, és csak Rád nézzünk, hogy a leplek lekerüljenek a 

szemünkről, és a Te célod beteljesüljön. 

„De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel.” (2Kor 3,16) 

„Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, 

ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Szelleme által dicsőségről dicsőségre.” (2Kor 3,18) 

 

Szűrők által homályosan: 2. rész – Énközpontúság 

Forrás / Source: https://miltrodriguez.wordpress.com/2011/02/11/impaired-vision-through-filters-

part-2-%E2%80%93-individualism/ 

Ez a szűrő az egyik legpusztítóbb Isten céljait és szándékait illetőleg. Az Újszövetség teljesen világos 

abban, hogy Isten azt akarja, hogy a Fia legyen a középpontja és a feje minden dolognak. 

„miután titkos akaratát velünk megismertette. Így felelt meg ez az ő jótetszésének, melyet őbenne az 

idők teljességének háztartására már eleve kitűzött: hogy a mindenség, mindaz, ami a mennyekben 

van, és ami a földön van, a Felkentben egy fő alatt egyesüljön. Egyesüljön abban, akiben sorsrészünket 

is megkaptuk, ahogyan erre a többi embertől eleve különválasztott minket az, aki a tőle akart terv 

szerint munkásságával a mindenséget áthatja” (Ef 1,9-11, Csia) 

És abban is egyértelmű, hogy Isten a szándékait Krisztus Gyülekezetében és Gyülekezete által viszi 

véghez: 

Nékem, az összes szentek közül a legkisebbnek adták azt a kegyelmet, hogy a nemzeteknek 

örömüzenetül hirdethetem a Felkent kinyomozhatatlan gazdagságát, és megvilágíthatom, hogy miben 

áll annak a titoknak sáfársága, mely örök korok óta el volt rejtve Istenben, aki a mindenséget azért 

teremtette, hogy most a mennyei fejedelemségekkel és fennhatóságokkal az eklézsián keresztül 

megismertethesse az Isten sokféle bölcsességét az örök korokban előzetesen tett elhatározásának 

megfelelően, mely Urunkban, a Felkent Jézusban született meg” (Ef 3,8-11). 

Egyediség és énközpontúság 

Isten mindannyiunkat egyedülálló és páratlan személyeknek teremtett, hogy megmutassa a Maga 

hihetetlen változatosságát és alkotókészségét. Mindig elámulok, hogy minden egyes ember mennyire 

egyedi, pedig többmilliárdan vagyunk! Ez az egyediség, és ez csodálatos áldás és megtiszteltetés 

mindannyiunk számára, hogy különbözőek lehetünk, és egyedi módokon tükrözhetjük vissza az Urat. 

Különbség van azonban az egyediség és az énközpontúság [az angolban individuality és individualism 

– a ford.] között. Az énközpontúság az ember bukásának közvetlen következménye, amely a saját 

egocentrikus nézőpontunk miatt vakká tett bennünket Isten örökkévaló szándékainak meglátására. 

Hajlamosak vagyunk mindent a saját énközpontú látásmódunkból szemlélni, és nem úgy, ahogyan 

Isten nézi a dolgokat. Isten nem énközpontú. Sőt, tulajdonképpen nem is egy énje van, hiszen Ő három 

személy (Atya, Fiú és Szellem), aki egy. Különbözik, de nincs szétválasztva.  Valóban EGY! Az egység 

azonban olyan fogalom (és nagyon is tapasztalat is), amelyet nagyon nehezen tudunk megérteni. 



Miért? Mert a bűneset elszakított minket Istentől és egymástól. Emiatt a bukás miatt mindent az 

egyéni (elszakított) nézőpontunkból látunk. Még keresztényként is így látunk mindent. Hadd 

illusztráljam néhány példával, mire gondolok! 

Ahogyan az Úr Jézust látjuk 

Máshol már írtam erről, de hadd foglaljam itt össze. Hajlamosak vagyunk Krisztusra magányosként 

gondolni. Ki ne hallotta volna az „Egy magányos élet” történetét? Az Ő élete azonban sosem volt 

magányos! Tökéletes egységben és közösségben élt az Atyával és a Szellemmel az örökkévalóságon 

át. Amikor pedig emberként a földre jött, továbbra is tökéletes egységben munkálkodott az Atyával és 

a Szellemmel. Sőt, azt mondta, hogy ők egyek, sőt egymásban laknak! (Lásd Jn 14-17 fejezetét.) És mi 

mégis úgy látjuk Őt, és úgy gondolunk Rá, mint különálló személyre. Nem igaz? 

Ahogyan az Igét látjuk 

Az Igét is az egyén nézőpontjából látjuk. Vagy nem így van? A Bibliát nekem írták személyesen. Ez az 

Úr szerelmeslevele hozzám! Jézusról szól és rólam! Isten szeret engem. Meghalt értem. Értem él. 

Megváltott engem. Meggyógyít engem. Tanít engem. Stb-stb orrvérzésig. Persze, természetesen Isten 

valóban szeret minket és törődik velünk egyénenként. De azt akarja, hogy nőjünk fel végre, és más 

dolgok is érdekeljenek – tudniillik az Ő örökkévaló célja és szándékai! Az igazság pedig az, hogy a Bibliát 

nem egyéneknek, hanem együvé tartozó, együttes közösségeknek írták. 

Az Ószövetséget egy Izrael nevű együttes közösségnek írták, az Újszövetséget pedig egy Gyülekezet 

nevű együttes közösségnek. Az (apostoli) levelek mind helyi gyülekezeteknek szólnak, mint pl. a 

korintusi gyülekezet, a kolosséi gyülekezet, Galácia gyülekezetei stb. Mégis mindig ezeket a szentírási 

részeket egyedül saját magunkra, mint egyénekre alkalmazzuk. 

Ahogyan a gyülekezetet látjuk 

Még a gyülekezettel kapcsolatos látásunk is énközpontú. A legtöbb kereszténynek a gyülekezet egy 

hely, ahová el lehet menni heti egyszer, valamilyen egyéni szükséglet kielégítése céljából. Gyakran úgy 

tekintünk a gyülekezetre, mintha osztályterem lenne, ahol tanulni lehet, vagy egy étterem, ahol 

megtölthetjük a szellemi bendőnket. Isten számára a Gyülekezet azonban annyival, de annyival több! 

A Gyülekezet az Ő háza, menyasszonya, teste és családja. A Gyülekezet Isten drága Fiának megjelenési 

formája a földön. Ez a Gyülekezet az élő Krisztus valóságos Teste! És a Test egy. A Test pedig nem lehet 

más, mint a Fej együttes megjelenése és kifejeződése. Mégis úgy viszonyulunk a gyülekezethez, 

mintha az saját szellemi növekedésünk eszköze lenne. Megint csak Jézus és én vagyunk a lényeg. 

Hogy olyan nehezen tudjuk megélni az Isten szerinti gyakorlati egységet és közösséget, annak oka a 

gondolkodásmódunk énközpontúságában rejlik. A kultúránk hihetetlenül énközpontú, és sajnos 

rendszerint sokkal nagyobb erővel hat ránk, mint az Úr Maga! A gyülekezet közösségi jellege nagyon 

megszenvedi, hogy annyira lefoglal bennünket az egyéni életünk. Ezért mondta Jézus, hogy veszítsük 

el a saját életünket, és kezdjük el élni a Krisztus-életet. Ez az élet pedig közösség, egy egyesített közös 

test. 

Urunk, kérünk, szabadíts meg bennünket az énközpontúságtól, amely oly sokáig akadályozta 

örökkévaló szándékodat. Szabadíts meg minket az énközpontúság leplétől, hogy úgy lássunk Téged és 

a Te Gyülekezetedet, amilyen Te valójában vagy, hogy együtt lehessünk a Te látható megjelenési 

formád a földön. Ámen. 

 

 



Szűrők által homályosan: 3. rész – Politikai célok 

Forrás / Source:  

[Ez a cikk – a szerzője révén – amerikaiaknak szól, de az üzenet univerzális, csak ki kell cserélni az 

ország- és népneveket (a ford. megj.).] 

„Jézus ezt felelte: „Az én királyságom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból való volna a 

királyságom, szolgáim küzdenének, hogy ne adassam át a júdeaiaknak, így hát királyságom nem innen 

való.” (Jn 18,36) 

Miközben azon gondolkozom, hogy milyen szűrők vannak még, amelyek akadályoznak minket Krisztus 

látásában, muszáj megemlítenem azt az elképzelést, ami a keresztények politizálásával kapcsolatban 

manapság annyira elterjedt. Természetesen egyetértek, hogy imádkoznunk kell a vezetőinkért, hiszen 

az Ige azt mondja, hogy így kell tennünk. A kérdés azonban valójában az, hogy a hívőknek mennyire 

kell belefolyniuk az országuk politikájába, és milyen célból? Lehetséges-e, hogy az ilyesmi nem csak 

zavarja, hanem konkrétan akadályozza, hogy Krisztust a Maga teljességében meglássuk az Ő Testén 

keresztül? A válaszokért megnézzük a politikai szűrők bibliai példáit. 

„Ettől fogva kezdett Jézus tanítványai előtt arra célozgatni, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, s ott 

a vének, főpapok és írástudók részéről sok szenvedést eltűrnie, megölettetnie, de harmadnapon 

feltámadnia. Erre Péter magához vonta Jézust, és korholni kezdte őt: „Irgalmat neked, Uram! Nem fog 

ez megtörténni veled.” Erre ő visszafordult, s azt mondta Péternek: „Eredj a hátam mögé Sátán. 

Kelepce vagy nekem, mert nem az Isten dolgain jár az eszed, hanem az emberek dolgain.” Akkor tájt 

így szólt Jézus tanítványaihoz: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét 

és kövessen.” (Mt 16,21-24) 

Milyen szűrőjű szemüveget viselt itt Péter? Egyértelműen a messiási királyság programja járt a fejében. 

A többiekhez hasonlóan ő is azt várta Jézustól, hogy egy földi/politikai kormányt állítson föl, és miután 

megdöntötte a Római Birodalmat, helyette a zsidó nemzetet emelje uralkodásra a Messiás királysága 

alatt. Ezt sehogy sem lehetett összeegyeztetni a kereszthalált haló Jézus képével! Péternek tehát 

beszélnie kellett Vele, hogy meggyőzze róla, ez egyszerűen nem történhet meg. Mi volt azonban az Úr 

válasza? 

„Erre ő visszafordult, s azt mondta Péternek: „Eredj a hátam mögé Sátán. Kelepce vagy nekem, mert 

nem az Isten dolgain jár az eszed, hanem az emberek dolgain.” Akkor tájt így szólt Jézus tanítványaihoz: 

„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.” 

Értjük, hogy mi történik itt? Jézus elmagyarázza a tanítványainak, hogy szenvednie kell és megöletnie, 

akkor is, ha ez a gondolat fenyegetőleg hatott ezeknek a zsidó fiataloknak a vallásos szemüvegére 

nézve. Csak Péter szólt, de biztos vagyok benne, hogy mind ugyanazt gondolták. Urunk, nem halhatsz 

meg, szükségünk van Rád, hogy betöltsd a saját politikai céljainkat! Annyira elképesztő számomra, ami 

ezután történik: Jézus megfeddi Pétert, hogy a Sátán mellé áll! Más szóval: a saját céljainkat választani 

Isten szándéka helyett, sátáni dolog! Közvetlenül a gonosztól jön. Miért volt annyira fontos Péternek, 

hogy Jézus megdöntse Rómát? Hogy a saját élete könnyebb legyen! Teljes mértékben az önzés 

vezérelte. Honnan tudom? Az Úr válaszából: 

„„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát…” 

Napjaink politikai céljai 

Miért akarja oly sok amerikai keresztény az Amerikai Egyesült Államokat keresztény nemzetté tenni? 

Talán mert valamiféle Istentől jövő kötelezettséget éreznek, hogy visszavezessék ezt a népet Istenhez? 



A magam részéről én nem hiszem, hogy ez a nemzet valaha is keresztény alapokra épült volna. De ha 

mégis így lenne, tényleg ez az, amit Isten akar? Adott valaha nekünk Isten olyan megbízatást, hogy 

„keresztény nemzetet” hozzunk létre és tartsunk fenn? Ha igen, hogy és mikor bízott meg ezzel? 

Biztos, hogy a Bibliában nincs ilyen. Ott az van, hogy Istennek egyedül két „szent nemzete” van. Az 

egyik Izrael, a másik a Gyülekezet. Semmilyen más helyet nem találok az Igében, ahol bármelyik más 

nemzetet is szent nemzetnek hívnának. Mégis, számtalan hívő van az USÁ-ban, akik azért imádkoznak, 

és azért munkálkodnak, hogy visszavezessék ezt a népet Istenhez. 

Mozgalmuk ószövetségi részeket (pl. mint a 2Krón 7.14) használ a teológiája igazolására. A gond csak 

az, hogy az összes ilyen igeszakasz Izrael népére vonatkozik! Ez Isten munkája! Nem állhatunk csak úgy 

neki, hogy akármelyik népet kiválasszuk, és megpróbáljuk szent nemzetté tenni! Tényleg azt 

gondoljuk, hogy Isten amerikai? Jobban kedveli Amerikát, mint más nemzeteket? Szenteljük az 

életünket annak, hogy keresztény nemzetté tegyük az országunkat, és közben elhanyagoljuk Isten 

örökkévaló szándékát? (Megjegyzés: ha nem vagyunk benne biztosak, hogy mi ez a szándék, javaslom, 

hogy olvassuk el a következő bejegyzést: Az evangélium elvesztett részei.) 

A politikai szűrős szemüveg veszélyei 

Álljon itt néhány indok, hogy miért tartom annyira károsnak ezt a szűrőt Isten céljaira nézve: 

A fókuszunk eltávolodik Isten azzal kapcsolatos szándékától, hogy az Ő Fiának képe valóságosan 

kiábrázolódjon a Gyülekezeten keresztül, és a hangsúlyt olyan földi, kézzelfogható és politikai célra 

fektetjük, amely egyedül a világrendszert és az annak részét képező vallásos rendszert szolgálja. 

Többé nem Jézus Krisztus lesz a középpontban, nem az ő fennhatósága – pedig ugyanő mondta, hogy 

az Ő királysága nem földi királyság. 

A mozgalom tagjai kifejezetten elitistákká és szektariánusokká váltak. Lenézik azokat, akik nem 

segítenek „megmenteni a nemzetet”. Többeket nagyon felháborítottam azzal, hogy nem értettem 

egyet velük. 

Isten célja a Szentírásban egyértelműen az Új Jeruzsálem, amely a vőlegénye számára felkészített 

menyasszony, a vőlegény pedig nem más, mint az Isten Báránya (Jel 21,22). Miért fecsérelnénk az 

időnket, pénzünket és energiánkat bármi más célra, olyanra, ami nem az Úré? 

Ez tehát egy újabb olyan dolog, amely elvonja figyelmünket Magától, Krisztus személyétől. A leplek (a 

szűrők) csak akkor hullanak le a szemünkről, amikor teljesen Őhozzá fordulunk (2Kor 3,14-18). 

Adja az Úr, hogy készek legyünk hagyni, hogy a pikkelyek lehulljanak a szemünkről, és az egyetlen 

megmaradt cél Maga, az Úr Jézus Krisztus legyen. 

 

 

 

 

 

 

 



Szűrők által homályosan: 4. rész – Misszió/Evangelizáció 

Forrás / Source: 

„Ezért fordulok hát hozzátok én, Pál, ki a Felkent Jézusnak értetek, a nemzetekért vagyok foglya, ha 

ugyan hallottatok az Isten kegyelmének arról a sáfárságáról, melyet tiértetek adtak nekem. Mert 

leleplezés útján jutott tudomásomra a titok úgy, ahogy röviden már megírtam, melyből, ha 

elolvassátok, képesek lesztek megérteni, micsoda belátást kaptam én a Felkent titkába, melyet más 

nemzedékekben nem ismertettek meg az emberek fiaival úgy, ahogy most a szent apostolok és 

próféták előtt a Szellem által a leplet levonták róla, hogy a nemzetek örököstársak, egy testbe vannak 

szerkesztve, s az ígéret részestársaivá téve a Felkent Jézus által az örömüzeneten keresztül, melynek 

kiszolgálója lettem az Isten kegyelemajándékához mérten, melyet az ő hatalmas munkásságának 

mértékében adtak nékem. 

Nékem, az összes szentek közül a legkisebbnek adták azt a kegyelmet, hogy a nemzeteknek 

örömüzenetül hirdethetem a Felkent kinyomozhatatlan gazdagságát, és megvilágíthatom, hogy miben 

áll annak a titoknak sáfársága, mely örök korok óta el volt rejtve Istenben, aki a mindenséget azért 

teremtette, hogy most a mennyei fejedelemségekkel és fennhatóságokkal az eklézsián keresztül 

megismertethesse az Isten sokféle bölcsességét az örök korokban előzetesen tett elhatározásának 

megfelelően, mely Urunkban, a Felkent Jézusban született meg, akiben az őbelé vetett hiten át mi is 

szabadon szólhatunk és bizalommal járulhatunk az Atyához.” 

A szűrők homálya 

Arról osztom meg a gondolataimat mostanában, hogy azok a különféle szűrők („szemüvegek”), 

amelyek belénk épültek az évekig tartó egyházi tanítás, nevelés és a minket körülvevő vallásos közeg 

révén, hogyan vonják el figyelmünket Krisztusról, arról, hogy Őt tartsuk mindig a középpontban.  

Gyakorta a szűrő igei, sőt nagyon is nemes és igaz elképzeléseken alapul. Gond azonban akkor van, ha 

az elképzelés, az alapelv, a parancs vagy a tanítás válik mindenné, és ez elhomályosítja (mint egy 

hályog) az illető látását. Nem látjuk többé tisztán Krisztust, mert egy bizonyos aspektusa, vagy akár az 

Ő akarata egyszer csak túllépte a megfelelő mértéket, és most ez tölti be teljesen a látómezőnket, 

mintha ez lenne minden. 

Ismerek például hívőket, akiket különösen is vonz Isten szeretete. Természetesen tudjuk, hogy Isten 

szeretet, és hogy Ő mindannyiunkat szeret. Ez azonban csak az egyik aspektusa Istennek. Ezek a 

szeretett testvéreink azonban úgy csinálnak, mintha ez lenne minden. Ha az Ige van előttük, csak a 

szeretetet olvassák ki belőle. Ha imádkoznak vagy bizonyságot tesznek, az is csak a szeretetről szól. 

Úgy látszik, mintha sosem tudnák abbahagyni a szeretetről szóló beszédet! Ez egy szűrő, és 

elhomályosítja a szemüket, hogy Krisztust a maga TELJESSÉGÉBEN lássák. Kitakarja a Krisztusra 

irányuló látómezőjük nagy részét, ezért nem tudják Őt a valóságnak megfelelően kiábrázolni. 

Természetesen egyedül a Test az, amelyik Krisztust a Maga teljességében kiábrázolhatja (Ef 1,22-23), 

az Ő vágya azonban az, hogy a Testtel közösen, de egyenként is Krisztust az Ő teljességében ismerjük, 

hogy új és változatos utakon oszthassuk meg Krisztus ránk eső részét a gyülekezettel.  

A missziós (evangelizációs) szűrő 

Habár írtam már korábban is erről a témáról, azt az örökkévaló szándékkal és nem a keresztény élettel 

és Krisztusnak a Gyülekezeten keresztüli kiábrázolásával kapcsolatban tettem. Egyértelműen ez a 

létező egyik legerőteljesebb és leggyakoribb szűrő, s az oka legfőképpen az elmúlt, nagyjából 

százötven év evangelizációs mozgalmának növekedésében és népszerűsödésében keresendő. Az 



egyetlen különbség ma az, hogy a nyelvezet változott valamennyit: evangelizáció vagy az elveszettek 

elérése stb. helyett most missziónak hívják. A lényegét tekintve azonban ugyanaz. 

Számos keresztény véli úgy, hogy a Gyülekezetnek, sőt, az egyes hívőknek is a célja a világ 

evangelizálása és az elesettek elérése. Ők mindent ezen a szűrőn keresztül látnak. Ha az Igét olvassák, 

az az evangelizációról szól. Csak erről beszélnek! Szinte mintha Ádám is csak azért bukott volna el, 

hogy Isten használhasson minket a megmentésében… Ugyanők rendszerint azt gondolják, hogy a 

Gyülekezet célja a bűnösök megmentése. De tényleg egyezik ez azzal az evangéliummal, amit Pál 

hirdetett? Buzdították-e vajon az újszövetségi levelek a gyülekezeteket, hogy evangelizálják a 

körülöttük élőket? Számomra ez a legrosszabb fajtája a szellemi rövidlátásnak. Isten céljai annyival 

mélységesebbek és annyival magasztosabbak annál, mint hogy pusztán benépesítse a mennyet! 

Ha megnézzük a történetet, megértjük a célt is 

Az egyik fő oka annak, hogy nem értjük Istennek a Gyülekezettel kapcsolatos szándékait, hogy nem 

értjük a korai ekklészia átfogó történetét. Az egyik munkatársam, Frank Viola írt is egy könyvet hasonló 

témában, címe: „Az újszövetségi gyülekezetek elmondatlan története”. Ebben időrendi sorrendben 

követhetjük végig a történetet. Ha pedig megismerjük, rögtön észrevesszük, hogy számos szűrőnk 

(mint például a missziós/evangelizálós) egyáltalán nem illik bele! Egyszerűen nincs ott.   

Ha prekoncepciók nélkül, elfogulatlanul elolvassuk az efézusiakhoz és a kolssébeliekhez írt levelet, 

megláthatjuk Jézus Krisztus Gyülekezetének igazi természetét és célját. Vegyük le az evangelizációs 

szemüveget, és olvassuk el újra, kérve Istent, hogy megmutassa az Igazságot: az Ő dicsőséges Fiát. S 

rá fogunk jönni, hogy a Gyülekezet szándéka nem az evangelizáció, nem a misszió, nem a gyors 

megsokszorozódási mozgalmak, nem a szomszédok vagy a világ evangelizálása. Hanem teljesen 

világosan egyetlen egy dolog: 

Az élő Krisztus teljességének világos és akadálytalan kiábrázolása. 

Ennyi a mondandóm ezzel kapcsolatban. 

 

Szűrőkön át homályosan: 5. rész – Elitizmus 

Forrás / Source:  

„Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket 

küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást 

készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, 

Jakab és János így szóltak: "Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és égesse meg 

őket!?" De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket (…) azután elmentek egy másik faluba” (Lk 9,51-

56). 

Elitizmus: a csoportos szűrő 

Elérkeztünk a létező legerősebb szűrőhöz: az elitizmushoz. Mi is ez pontosan? Talán így lehetne 

megfogalmazni: büszkeség egy bizonyos csoporthoz való tartozásra, illetve egy adott csoporthoz való 

öntudatos tartozás. Akkor történik, ha egy csoport kezdi elhinni a saját magukról alkotott jó 

véleményét, és a tagok kezdik azt hinni, hogy különlegesek. Ez a szűrő az együttes természete miatt 

tehát valamelyest különbözik a többitől: csoportmentalitás és csoporteltévelyedés. Általában a 

következők valamelyikében nyilvánul meg: 



Különlegesek vagyunk, mert minden más csoporthoz (gyülekezethez) képest nálunk a legnagyobb a 

kijelentés mértéke, vagy nálunk a legtisztább a tanítás. 

Különlegesek vagyunk, mert nálunk jobban működnek az ajándékok, a gyógyítás és a csodák. 

Különlegesek vagyunk, mert ezt-és-ezt a vezetőt/pásztort követjük, akinek több kijelentése, kenete 

vagy eladott könyve van, mint másoknak. 

Különleges elhívásunk és helyünk van a történelemben, amilyen senki másnak nem volt soha. 

Különlegesek vagyunk, mert a legtöbb hívőnél jobban ismerjük az Urat, és jobban szeretjük a 

testvéreket, mint mások. 

Nem igazán érdekel senki és semmi a saját gyülekezetünkön vagy irányzatunkon kívül. 

Minden valódi hívőt szeretünk, de szellemben sokkal előttük járunk. 

A legtöbb keresztény furcsán néz ránk a Krisztusban való érettségünk magas foka miatt. 

X. Y.-t követjük, mert ő az egyetlen, akit Isten igazán felemelt a mi nemzedékünk számára. 

Személyesen hallottam a fenti állításokat (és még másokat is) Isten népének tagjaitól. Voltam egyszer 

egy konferencián, ahol egy kisebb csoport ezekhez hasonló szövegeket hangoztatott teljesen 

önfeledten. Senki nem tudott a közelükben megmaradni. Eklatáns példája volt annak, amit 

munkatársam, Frank Viola a test kipárolgásának hív. Rajtad kívül mindenki érzi, és igen, a mennyig 

terjed a szaga. 

Az intézményes rendszeren belül pedig minden szekta, felekezet és irányzat erre épül. „Az előkelőbbek 

vagyunk nálad”-hozzáállás az alapja minden felekezetnek, és ebbe azok a csoportok is beletartoznak, 

akik „felekezeten-kívülinek” mondják magukat. Lecövekeltek egy adott igazság, személy vagy módszer 

mellett, és mindenkinek, csoporton kívül vagy belül, elmondják, hogy ez a legjobb, és tényleg az 

egyetlen út. Ez a kórság azonban nem csak az intézményes egyházaknál található meg. 

Elitizmus a vallásos rendszeren kívüli csoportoknál 

Ez a szellemi értelemben elrákosodott hályog nem csak az intézményekben található, hiszen 

széleskörűen elterjedt a házi-, az egyszerű (természetes), a missziós, az emergent, az organikus 

(szerves) gyülekezetekben. Személyesen is jártam egy olyan házigyülekezetben és egy olyan organikus 

gyülekezetben, ahol ez a betegség úgy terjedt, mint a kovász a tésztában. Isten szentjei között 

elmondhatatlan károkat okozott ez a hozzáállás, amelynek következménye elszigetelődés, 

tönkrement házasságok, szakadások, erkölcstelenség, gyenge egészség és még sok más. Olyan is van, 

aki teljesen elhagyta a hitet. 

Az évszázadok során több, a vallásos rendszeren kívüli csoportnak a hírét is beszennyezik hasonló 

történetek. Ezek közül voltak, amelyek elképesztő kijelentéseket kaptak Krisztusról, csodálatos 

tanításaik voltak és erős gyülekezeteik, amelyek bátran jártak a krisztusközpontúság és a kereszt 

keskeny útján; hátrahagytak mindent, hogy kövessék Őt, hogy Isten örökkévaló szándéka 

beteljesedjen. De beleestek abba a csapdába, hogy azt higgyék, különlegesek, és ezért Isten népének 

többi tagjai fölött állnak. Az ilyen szívbéli hozzáállás hamarabb kivégez egy csoportot vagy mozgalmat, 

mint bármi más, amit valaha is láttam. 

Védelem az elitizmus ellen 



Mindannyian azt gondoljuk, hogy amit most csinálunk, az a legjobb, nem? Hát persze, különben 

nyilván nem csinálnánk. Őszintén hiszem, hogy ahogyan most járunk, az az, amire Isten elvezetett 

minket, és szilárdan kitartunk emellett, bármi is történjen. Őrültség lenne bármi mást csinálni. 

Mégsem mondhatom, hogy az a mód, ahogyan én követem Krisztust, felsőbbrendű, tehát, én 

felsőbbrendű vagyok. Ez a legjobb mód NEKEM. Nem mondhatom meg, hogy másnak is ez-e a legjobb 

vagy sem. Az én számomra az igazi organikus gyülekezet az egyetlen járható út – ez azonban nem tesz 

jobbá vagy felsőbbrendűvé senkinél. Kegyelemnek, elfogadásnak és szabadságnak kell uralkodnia az 

élő Isten Gyülekezetében. 

Íme tehát néhány mód, amellyel segíthetjük kivédeni az elitizmus járványát a csoportunk életében: 

Hirdessük és bátorítsuk a szeretet és elfogadás egészséges hozzáállását Isten népének minden tagja 

irányában. 

Tanuljunk meg Őbenne maradni, hogy Krisztus alázatossága ábrázolódjon ki rajtunk keresztül. 

Látogassunk meg más csoportokat, járjunk konferenciákra, és olvassunk könyveket más, az 

irányzatunkon kívüli szerzőktől is. 

Keressünk és tartsunk kapcsolatot a saját kis csoportunkon kívüli hívőkkel is. 

Mindig a legjobbat gondoljuk másokról, és úgy bánjunk velük, mint ahogy szeretnénk, hogy velünk 

bánnának.  

 

Szűrőkön át homályosan: 6. rész – Zsidó gyökerek 

„Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután eljött a hit, többé 

nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 

által. Akik Krisztusba merítkeztetek be, Krisztust öltöttétek magatokra.  Krisztusban tehát nincs zsidó, 

sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus 

Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.” (Gal 

3,24-29) 

Mielőtt megtárgyalnánk, először is el kell mondanom, mit értek a „zsidó gyökerek” nevű szűrő alatt. 

Arra a felfogásra gondolok, amely manapság (egyre növekvő mértékben!) jellemző számos hívőre, 

miszerint a kereszténység és/vagy a keresztény egyház az Ószövetségben és más héber iratokban 

lefektetett zsidó alapokra épül. Sokan – hibásan – azt feltételezik, hogy a gyülekezet modellje a zsidó 

zsinagóga felépítésén alapszik. A rendszer más, sokkal szélsőségesebb propagálói szerint minden 

hívőnek meg kellene tanulnia héberül, meg kellene tartania a zsidó munkaszüneti napokat, a mózesi 

Törvényt és az ószövetségi Izrael ünnepeit.  Sokak szerint a „zsidó modell” kellene, hogy legyen minden 

intézményünk alapja, beleértve a házasságot és a családot is. Ez patriarchális társadalmat jelent, 

domináns férfi vezetőségtől lefelé épülő hierarchikus hatalmi struktúrát. Néhányaknál ez odáig fajul, 

hogy azt tartják: egyedül az elsőszülötté az összes áldás! 

A mostani bejegyzésben ezeket a pontokat igyekszem megválaszolni. 

A gyülekezet eredete zsidó gyökerekre nyúlik vissza? 

Egyetértek abban, hogy az új szövetség a régi szövetségnek a beteljesedése, valósága. Más szóval, az 

Ószövetségben azoknak a szellemi valóságoknak az árnyékait és előképeit látjuk, amelyeket az 

Újszövetség kijelentett, felfedett. Az Ószövetség „képeskönyv” abban az értelemben, hogy Isten 



különböző képeken, metaforákon, ábrázolásokon keresztül jelenti ki gondolatait. Ezek természetesen 

mind Isten örökkévaló szándékáról beszélnek, amelyek már azelőtt el voltak rejtve Benne, hogy az 

Ószövetséget egyáltalán lejegyezték volna (Ef 3,1-12). Az Újszövetség pedig felfedi Istennek az 

örökkévaló szándékával kapcsolatos gondolatait. Pál ezt olyan titoknak nevezi, amely el volt rejtve 

Istenben már a korszakok előtt – azaz, az Ószövetség, Izrael népe és egyáltalán a teremtés előtt. 

A Kolossé 1 és az Efezus 1 és 3 összehasonlításából kitűnik, hogy az örökkévaló szándéknak teljes 

mértékben Isten szeretett Fiának a központiságához, fennhatóságához és felmagasztalásához van 

köze. A Fiú teljessége pedig a Gyülekezeten keresztül ábrázolódik ki: menyasszonya, háza, családja és 

teste (Ef 1,22-23). Ezt egyértelműen úgy jelenti ki az Újszövetség, mint magából, az élő Istenből (az 

Istenségből) származó örökkévaló szándékot. 

A gyülekezet modellje a zsinagógára épül? 

Ha nyomon követjük a zsinagógák kialakulását, hamar kiderül, hogy téves ez a nézet. Izraelt fogságba 

hurcolták a babilóniaiak, a jeruzsálemi Templomot pedig lerombolták. A fogság hetven esztendeje 

alatt a nép kellemesen berendezkedett Babilonban; házakat építettek, üzleteltek, vagyont szereztek. 

Mivel a Templomba nem tudtak fölmenni, kitalálták, hogy úgy csinálhatnának a templomi 

istentiszteletekhez valami hasonlót, ha minden kerületben építenek egy zsinagógát. Ez nem Isten terve 

volt, hanem az igazi Templom helyettesítése. Ismerősen cseng? Tulajdonképpen ugyanaz, mint amit 

mi az intézményes kereszténységben csinálunk! Nem tartom ezért bölcs dolognak, hogy bármit is a 

zsinagógarendszerről modellezzünk. 

A keresztényeknek inkább a zsidósághoz hasonlóan kellene élniük? 

Szerintem ez egyszerűen csak újabb formája ugyanannak a kórságnak, amely Pált is üldözte a 

szolgálata során: voltak judaizálók, akik mindenkiből zsidót akartak csinálni. Megkérdezném tőlük: 

sosem olvastátok, és sosem értettétek meg a Galatákhoz és a Zsidókhoz írt levelet? Pál azért írta meg 

galatákhoz szóló levelét, mert az ottani négy gyülekezetben judaizálók jártak, akik másik evangéliumot 

hirdettek nekik. Egy olyat, amely szerint Krisztus nem elegendő, szükség van még a törvényekre, 

ítélkezésre, kárhoztatásra, szabályokra. Pál balgatagoknak hívja ezeket az embereket (még 

pontosabban: eszteleneknek!), hogy egyáltalán érdemben foglalkoztak egy ilyen gondolattal. Hiszen 

megszabadultak – miért akarnának valaha is visszatérni a megkötözöttségbe? 

A Zsidókhoz írt levél írója pedig hasonlóan arra kéri a római birodalomban mindenfelé szétszóródva 

élő zsidó keresztényeket, hogy teljesen hagyják el a törvény, a legalizmus, a tettekre épülő vallás és a 

külsőségekben megnyilvánuló judaizmus rendszerét, és egyedül az új szövetségnek nevezett új és élő 

úthoz ragaszkodjanak. Ez a szövetség, amelyhez sokkalta nagyobb ígéretek kapcsolódnak, és sokkalta 

nagyobb áldozat, amelyet egyszer és mindenkorra az igazi Főpap mutatott be. 

Testvérek, Isten a legdrágábbat adja nekünk, amije csak van: az egyetlen Fiát! Miért érnénk be 

bármivel is, ami Őnála kevesebb? Miért helyeznénk bármi mást a figyelmünk középpontjába, mint Őt? 

Miért pazarolnánk egyetlen gondolatot, vagy szánnánk egyetlen percet is arra, hogy olyan fátylat 

szőjünk a szemünk elé, amely eltakarja előlünk a dicsőséges, élő Krisztust? 

 

 

 

 



Szűrőkön át homályosan: 7. rész – Engedelmesség 

 

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok 

gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,5) 

„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely 

életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta 

értem.” (Gal 2,20) 

Ez a hetedik (és talán egyben utolsó) vállalkozásom azoknak a vallásos szűrőknek a feltérképezésére, 

amelyek megakadályozzák, hogy az Úr Jézus Krisztust a Maga teljességében lássuk. Én magam is évekig 

viseltem ezt a szemüveget – amely nem más, mint az Istennek és másoknak való engedelmesség és 

alávetés. 

Jelen szűrőnk (a többihez hasonlóan) első pillantásra legitimnek és helyesnek tűnik. Persze, hogy Isten 

azt akarja, hogy engedelmeskedjünk Neki és alávessük magunkat a vezetőknek és mindenki másnak is 

Krisztus testében! Az Újszövetségben ötvennyolcszor szerepel, hogy „egymást, egymásnak” stb. Ezek 

egyike, hogy „egymásnak a Felkent félelmében magatokat alávessétek!” (Ef 5,21, Csia). Az egymásnak 

való kölcsönös alávetés nagyon fontos elem a test életében, amely közvetlenül a háromságban létező 

Istentől ered. Hadd mutassam be most a saját történetemen keresztül, hogyan is működik ez a szűrő. 

A saját buzgalmam és Isten iránti engedelmességem 

Amikor még jóval fiatalabb voltam, és hívőnek is még igen zsenge, rendkívül lelkes, szenvedélyes és 

buzgó fiatal testvérként ismertek. Isten nagy embere szerettem volna lenni, és kész voltam bárhová 

elmenni és bármit megtenni az én Uramért. Azt tanultam, hogy az engedelmesség többet ér, mint az 

áldozat, és hogy fabatkát sem ér a rengeteg áldozatom, ha nem engedelmeskedem Istennek. 

Kőkeményen nekiláttam tehát, hogy az Úr hűséges és engedelmes szolgája legyek. 

Isten számos régen élt emberének önéletrajzát elolvastam, akik teljesen Istennek odaszentelt és 

odaszánt életet éltek; tökéletesen szerették az Urat, és én is ilyen akartam lenni. Volt, aki minden nap, 

órákat töltött imádságban a térdén; más mindent hátrahagyva idegen országba utazott, hogy hirdesse 

az evangéliumot az elveszetteknek; megint másokat zaklattak és üldöztek az Ő nevéért. Úgy voltam 

vele: ha ők meg tudták csinálni, nekem is sikerülni fog! Nem kell hozzá más, mint szilárd elhatározás, 

megingathatatlan eltökéltség és szigorú engedelmesség Isten Igéjének. Gondoltam én. 

Abban az időben egy olyan gyülekezetbe jártam, amelyik az ún. „pásztorolási/tanítványozási 

mozgalomban” hitt. Ez a hetvenes évek egyik irányzata volt, ahol azt tanították, hogy a szellemi 

vezetőség hatalma, a nekik való alávetés volt az Isten ismeretének és az érett hívővé válásnak az útja. 

Engedelmesség a kulcsa mindennek, mondták; ha a véneknek engedelmeskedsz, Istennek 

engedelmeskedsz. Ha pedig nem, akkor lázadónak bélyegeztek, akinek az Úr fenyítésére van szüksége. 

Mivel én tiszta szívből az Úr tetszését kívántam, elhittem ezt a tanítást, és mindent megtettem, hogy 

a gyülekezeti vezetőknek engedelmeskedjem. Ebben az időszakomban naponta több órán át 

imádkoztam és tanulmányoztam a Bibliát. Elég korán kellett kelnem hozzá. 

Szintén ezalatt az időszak alatt úgy éreztem, hogy jobban kellene engedelmeskednem Istennek a 

szegények segítése és az elveszettek elérése területén. Egy ideig ezért minden héten egy segítő 

missziónál dolgoztam a szegénynegyedben, lakásokba csöngettem be, hogy bizonyságot tegyek, és az 

utcákon hirdettem az evangéliumot. Nagyon kevés eredményét láttam a munkának, de folytattam, 

mert Isten tetszését és a Neki való engedelmességet kerestem. Azt hittem, hogy csak ha 



erőteljesebben imádkozom, jobban hiszek, több bizonyságot teszek és Őt jobban szolgálom, akkor 

lehetek a tetszésére. Komolyan, majdnem idegösszeomlást kaptam, annyira próbáltam Istennek 

tetszeni és engedelmeskedni.  

Szabadulás az engedelmességből 

Néhányan, akik ezt olvassák, kétségtelenül félre fogják érteni a következő mondatot. 

Égető szükségem volt rá, hogy megszabaduljak az engedelmesség zsarnokságából! 

Az Istennek engedelmeskedni és tetszeni próbálás tizenöt éve után kijelentést kaptam. 

Szinte nem is ismerem ezt az Istent, akinek tetszeni próbáltam az engedelmességemmel! 

Rájöttem, hogy az örök élet nem az engedelmességemen alapszik; hogy Krisztussal meg lettem feszítve 

a kereszten (Gal 2,20, Kol 3,3), a saját engedelmességemmel együtt! Hogy a vele való kapcsolatomat 

egyedül a törvényre alapoztam, és nem az ÉLETRE. Hogy semmi okom nincs dicsekedni az 

engedelmességemmel, mert bennem, azaz a hústestemben (a „jó” hústestben sem) nincs egyetlen jó 

dolog sem. Az Úr elvitt önmagam végére és végre rájöttem, hogy nélküle SEMMIT SEM TEHETEK! Hogy 

önigazzá és elitistává váltam, mert tényleg elhittem, hogy odaszántabb, szenvedélyesebb és jobb 

„engedelmeskedő” vagyok a legtöbb hívőnél. Hogy egy autoriter rendszer alávetettségre épülő 

hierarchiájának rabszolgaságába estem, amely a családomat megkötözöttségben tartotta. Hogy 

zsarnokká váltam a saját otthonomban.  

Rájöttem, hogy tényleg semmi módon nem lehetek soha Isten tetszésére. Egyedül egy Valaki volt, aki 

az Atya tetszésére lehetett, és ez az Ő egyszülött Fia (Mt 3,17). De most, hogy én Benne vagyok, és 

hogy új teremtés vagyok, aki a Fiúnak a része, ugyanaz a kapcsolatom az Atyával. Hogy csak egyetlen 

Fiúság van, és én Benne vagyok! 

Arra is rájöttem, hogy még engedelmeskedni sem tudtam Istennek. Nélküle tényleg nem tudok 

semmit sem tenni! Rájöttem, hogy a kulcs mindenhez: megmaradni Őbenne (Jn 15,4). Ez azt jelenti, 

hogy az Ő bennünk lakozó életét éljem, és ne az én saját, emberi életemet. És ha megmaradok az igazi 

Szőlőtőben, akkor valóban az Ő természetének és jellemének a gyümölcseit fogom teremni! És ebbe 

beletartozik a Fiú engedelmessége az Atyának is. 

 

Szűrökön át homályosan: 8. rész – A megoldás 

„De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel.” (2Kor 3,16) 

Hét olyan „szűrőről” beszéltünk, amelyek mind gátolják, hogy tisztán és akadálytalanul lássuk az Úr 

Jézus Krisztust. A szűrő tehát nem más, mint csupa olyasmi, ami eltakarja és elködösíti a látásunkat. 

Persze sokkal több ilyen van, mint csak hét; imádkozom, hogy Isten kinek-kinek felfedje, mi az, ami az 

ő látását akadályozza. 

Előbb látni, aztán kiábrázolni 

Ahhoz, hogy Krisztust kiábrázolhassuk, az első lépés, hogy lássuk is Őt. Az Úr Jézus azt mondta, hogy 

Ő csak azt tette, amit az Atyától látott (Jn 5,19). Látnunk kell Krisztust, mielőtt cselekedhetnénk (vagy 

élhetnénk) az Ő életét. A szellemi látásnak kell megjönnie előbb, csak utána tudjuk kiábrázolni az Urat. 

Mielőtt az Ő Teste és képe lehetnénk, meg kell tanulnunk, hogyan lássuk őt nem csak egyénileg, 

hanem együttesen is. Mindezeknek az útjába állhatnak a szűrők. Soha nem lehetünk teljesen a 

dicsőséges Krisztus kiábrázolódása (mint Teste és Képe), míg a bepárásodott szemüvegeink le nem 



esnek az orrunkról. De hogyan történik ez? Mindössze elég azt tudni, hogy ki milyen szűrőt visel? Vagy 

van még valami más teendő is, hogy lehulljon az a bosszantó szemüveg? Igen, igen, határozottan IGEN! 

Az Úrhoz fordulni 

Az a szó, hogy „szűrő”, természetesen nincs benne a Bibliában. A „lepel” viszont igen. Pál apostol a 

második korinthusi levélben árulja el a szűrő/lepel-probléma megoldását. 

„Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izráel fiai 

Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogyne volna még dicsőségesebb a Szellem 

szolgálata? Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság 

szolgálata!” (2Kor 3,7-9) 

Pál itt a két szövetséget és a kettő szolgálata közötti különbséget hasonlítja össze. Azt mondja, hogy 

az „igazságosság szolgálatának” (új szövetség) messze meg kell haladnia a „kárhoztatás szolgálatának” 

(régi szövetség) dicsőségét. 

 „Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk; és nem úgy, mint Mózes, aki leplet 

tett az arcára, hogy ne lássák Izráel fiai a mulandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltompult, 

mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel 

az csak Krisztusban tűnik el.” (2Kor 3,12-14) 

Az izraeliták szíve megkeményedett a Messiással kapcsolatban, és ettől hatalmas szűrő/lepel borult a 

szemükre. Amikor eljött, a Felkent annyira máshogyan nézett ki, mint amire számítottak; nem győztes 

uralkodóként jött, aki legyőzte volna a rómaiakat, hanem Isten Bárányaként érkezett, a szelídség és 

alázat szellemével. Ez a lepel pedig megmarad mind a mai napig, mert csak Krisztusban vétetik el. 

„Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. De amikor megtérnek az Úrhoz, lehull 

a lepel. Az Úr pedig a Szellem, és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság. Mi pedig az Úr dicsőségét 

mindnyájan fedetlen arccal tükrözzük, és az Úr Szelleme dicsőségről dicsőségre ugyanarra a képre 

formál át minket.” (2Kor 3,15-18) 

Itt látjuk a leplek eltávolításának titkát. Oly egyszerű! Csak odafordulunk az Úrhoz, az Úr Jézus 

Krisztushoz. Ő a Szellem. Ő Maga a „lepel-eltávolító”. De micsoda is valójában az Úrhoz fordulás? Azt 

jelenti, hogy minden figyelmünket Őrá és egyedül Őrá összpontosítjuk. Hogyan? Hittel. Őhozzá 

fordulunk, aki bennünk, a szellemünkben lakozik (1Kor 6,9). A legmélyebb, legbensőbb részükben él, 

a belső emberünkben (Jn 8,38; Ef 3,16). Fordítsuk oda a lelkünket (gondolatot, akaratot, érzelmeket), 

arra a helyre, ahol Ő lakozik.  

Ez azonban csak az első lépés! 

Visszatükrözni az Urat 

Miután odafordultunk Hozzá, és minden figyelmünk az Övé, akkor fogjuk majd visszatükrözni Őt. De 

nem egyedül, hanem a szentekkel közösen! A 18. versben Pál azt mondja, hogy „mi mindnyájan” 

(többesszám) „fedetlen arccal” (egyesszám) tükrözzük az Urat. Ez együttes dolog! 

És ahogy a gyülekezet ezt a csodálatos dolgot teszi, valami még csodálatosabb történik: dicsőségről 

dicsőségre átalakul, átformálódik az Ő képére! A gyülekezet kezdi kiábrázolni Krisztust, mert egyedül 

Őrá figyel.  

Viszlát, szűrők… üdv, élő Krisztus kiábrázolása! 


